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Oppnevning av arbeidsgruppe for kvalifikasjonsrammeverk og
læringsutbytte
I brev av 7. mai 2010 ble det tatt opp den videre framdriften av arbeidet med
kvalifikasjonsrammeverket og læringsutbyttebeskrivelser. I brevet ba fakultetet instituttene
om forslag på aktuelle personer fra det vitenskapelige personale til en arbeidsgruppe som
kan være en ressurs i det forestående arbeidet, og som skal kunne bistå instituttene med råd
og anbefalinger. Fakultetet har mottatt forslag fra alle instituttene, hvorav Institutt for biologi,
Kjemisk institutt og Institutt for informatikk har foreslått to medlemmer. Visedekan Helge K.
Dahle oppnevner følgende arbeidsgruppe med ett medlem fra hvert av instituttene:
Arbeidsgruppe for læringsutbytte og kvalifikasjonsrammeverk:
Prof. Anders Fjose (MBI)
Prof. George W. Francis (KI)
Prof. Truls Johannessen (GFI)
Prof. Stein Dankert Kolstø (IFT)
Prof. Brian Robins (GEO)
1.amanuensis Andreas Steigen (BIO)
Prof. Trond Steihaug (II)
Prof. Arne Stray (MI)
Visedekan foreslår at Prof. Stein Dankert Kolstø leder arbeidsgruppen.
De andre personer som ble foreslått oppnevnes som vararepresentanter:
Telefon 55580000
postmottak@uib.no
Internett www.uib.no
Org no. 874 789 542

Det matematisknaturvitenskapelige fakultet
Telefon 55582062
Telefaks 55589666
post@mnfa.uib.no

Postadresse
Postboks 7803
5020 Bergen

Besøksadresse
Allégt. 41,
Realfagbygget
Bergen

Saksbehandler
Ingrid Barbara Solhøy
55582065
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Prof. Audrey Geffen (BIO)
1.amanuensis John Georg Seland (KI)
1.amanuensis Uwe Wolter (II)
Sekretær: Ingrid Solhøy (fakultetssekretariatet, seniorkonsulent)
På instituttledermøte i mai ble det fremlagt et notat om status for arbeidet med
kvalifikasjonsrammeverk og læringsutbyttebeskrivelser, aktuelle nyheter og videre fremdrift
med dette arbeidet. Notatet er lagt ut på fakultetets Wiki-side om læringsutbytte
https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/L%C3%A6ringsutbytte
Føringene som gis av Kunnskapsdepartementet er at ved utgangen av 2012 skal det
foreligge læringsutbyttebeskrivelser for alle programmer og emner i samsvar med
kvalifikasjonsrammeverket. For å få fremgang i arbeidet har fakultetet bestemt at tekster for
læringsutbyttebeskrivelser må meldes inn i forbindelse med store studieplanendringer
senest medio september 2011. Denne fristen gir oss god tid til å jobbe videre med og
kvalitetssikre tekstene som blir fremlagt i studiestyret før endelig frist går ut.
Instituttene etterlyser eksempler for ”best practice” og det vil være en fordel å kunne vise til
gode eksempler fra egne rekker. UiB har allerede i 2007 vedtatt at alle studieplaner for
nyopprettete studieprogrammer må inkludere en læringsutbyttebeskrivelse for å bli godkjent i
universitetsstyret og vi har gode beskrivelser for bachelorprogrammene som ble opprettet
etter 2007.
Følgende mandat for arbeidsgruppen foreslås:
Arbeidsgruppen skal gå gjennom læringsutbyttebeskrivelser for bachelorprogram
som ble opprettet etter 2007, i lys av kravene i det nasjonale
kvalifikasjonsrammeverk.
o Fyller beskrivelsene rammeverkets krav?
o Beskrives programmene på en god og dekkende måte med tanke på
målgruppene (elever, studenter, arbeidsgiver, osv)?
o Er det gode og riktige formuleringer / bra ordbruk etter intensjonen?
o Kan beskrivelsen anbefales som godt eksempel?
Arbeidsgruppen skal utarbeide en liste med anbefalinger som instituttene kan bruke
i sitt videre arbeid, herunder eksempler for ”best practice” fra noen av programmene
og emnene ved MN-fakultetet. Arbeidsgruppen skal også prøve å identifisere
kunnskap og ferdigheter som er felles for alle realfaglige gradsutdanninger, og som
kan beskrives som kjerneverdier for alle studier ved MN. Anbefalingene fra
arbeidsgruppen skal kunne distribueres senest 1. november 2010.
Arbeidsgruppen er et rådgivende organ for instituttene og for studiestyret underveis
i prosessen.
Arbeidsgruppen skal komme med forslag til ressurspersoner fra andre miljø og/eller
institusjoner som kan være til hjelp i arbeidet, og til fellestiltak som temaseminarer,
workshops o.l. som kommer alle instituttene til gode. Fakultetet vil dekke eventuelle
utgifter knyttet til dette.
Det forventes at arbeidsgruppen i tillegg vil identifisere andre spørsmål og utfordringer som
det vil være nødvendig å utrede for å kunne gjøre arbeidet med læringsutbytte og
rammeverket bedre og lettere for instituttene.
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Arbeidsgruppen vil innkalles til oppstartsmøte rett over sommeren.
Forslag til dagsorden (med forbehold om justeringer):
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Presentasjon av arbeidsgruppen
Tanker om arbeidet og prosessen ved visedekan Helge K. Dahle og studiesjef Eli N.
Høie
Gjennomgang av mandatet v/arbeidsgruppeleder Stein Dankert Kolstø
Diskusjon om, og evt presisering av, mandatet
Arbeidsform og plan for framdrift
Eventuelt

Vedlagt er noen dokumenter som arbeidsgruppen kan forberede seg på i første omgang.

Med vennlig hilsen

Helge K. Dahle
visedekan

Eli N. Høie
studiesjef

Kopi
Kjemisk institutt
Molekylærbiologisk institutt
Institutt for geovitenskap
Institutt for biologi
Matematisk institutt
Institutt for informatikk
Institutt for fysikk og teknologi
Geofysisk institutt

Vedlegg:
- Notat – Status for arbeidet med kvalifikasjonsrammeverket og videre fremdrift
- Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning
- Læringsutbyttebeskrivelser for noen studieprogram ved MN

